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Lời Tâm Tình

Bạn có thể tưởng tượng việc được tặng một món quà giáng sinh và không mở 
nó suốt 20 năm không? Đó chính là trường hợp của tôi. hết năm này qua năm khác, 
tôi mở tất cả những món quà mình nhận được và thưởng thức chúng trong ít phút 
hoặc vài tháng trước khi tôi hết thích thú hoặc cảm thấy không còn phù hợp hoặc 
chán với từng món quà một. Tôi không biết tại sao mình lại không mở món quà ấy. 
Khi còn nhỏ, đối với tôi, tất cả những món quà có vẻ thích thú hơn, khi lớn hơn, tôi 
nghĩ mình biết những gì bên trong và không còn hứng thú. nhiều năm trôi qua, và 
tôi thậm chí không còn để ý đến nó nữa. 

sau đó, vào một buổi tối tháng 7, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ trên đường và 
anh ấy đã trao cho tôi một món quà khiến tôi rất ngạc nhiên, món quà giáng sinh 
mà tôi đã không để ý đến suốt nhiều năm. Tôi mở nó ra chỉ để làm vui lòng người 
bạn, người đã rất phấn khởi về điều này và có vẻ như muốn tôi biết rằng đó là những 
gì tôi cần. Thật ngạc nhiên, anh ấy đã đúng! Bỗng nhiên, những món quà giáng sinh 
khác trong suốt 20 năm qua không thể so sánh được. món quà này không giống 
như bất cứ điều gì tôi đã từng trải nghiệm. Đó là một món quà vô hình, nhưng lại 
thực hơn cả nền đất mà tôi đang đứng. Tôi chỉ có thể diễn đạt nó là tình yêu—tình 
yêu dư đầy nhất, sâu sắc nhất, chân chính nhất, tình yêu không bờ bến, không điều 
kiện và không có kết thúc. và tình yêu ấy dành cho tôi! Chính xác dành cho chính 
tôi! Trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy mình thật ngu xuẩn khi chờ đợi quá lâu mới 
mở nó, nhưng rồi, tôi nhận ra không quan trọng gì cả. món quà ấy dành cho tôi!

và còn tuyệt vời hơn nữa. món quà ấy dành cho tất cả mọi người. nếu bạn vẫn 
chưa mở món quà của bạn, hãy mở ngay vào giáng sinh này. Đó là món quà có kèm 
theo lời nhắn: “Thiên Chúa quá yêu thế gian đến nỗi tặng ban Con một của ngài, 
để ai tin vào Con một của người sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời” (ga 
3:16).

nguyện xin bạn và những người thân yêu trải nghiệm một giáng sinh tuyệt vời 
ngập tràn tình yêu và ngập tràn Đấng Cứu Thế.

Am_Cms12www.starsandpearls.com
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nieàm hy voïng 
giaùng sinh
 Sally García

hai năm trước, tôi cùng 
với một vài người bạn 
mang những hộp thức ăn 
đến tặng những gia đình 
đã phải di dời do cơn động 
đất và sóng thần vào tháng 
02.2010 ở Constitucion, 
Chile, và vẫn sống trong 
những lều dựng tạm suốt 
10 tháng qua. margarita, 
một trong những tình 
nguyện viên, đã thu gom 
những món đồ trang trí 
giáng sinh từ tòa nhà văn 
phòng của cô ta, và chúng 
tôi bỏ kèm theo một ít 
những món đồ trang trí 
này vào từng chiếc hộp, 
cùng với một tập sách về 
chủ đề giáng sinh, và một 
CD nhạc giáng sinh. một 

trong những đồng nghiệp 
của margarita cũng quyên 
tặng một cây thông giáng 
sinh, chúng tôi mang nó 
theo, mặc dù vẫn chưa 
biết chính xác chúng tôi 
có thể làm gì với nó.

Trong lúc một số trong 
chúng tôi tập họp tất cả 
trẻ con lại cho một buổi 
trình diễn kịch và ca nhạc, 
một nhóm khác phân tán 
để đi thăm những khu 
vực khác nhau trong trại 
tị nạn. Trong một gia đình, 
hai tình nguyện viên thấy 
một phụ nữ sắp òa khóc. 
gia đình của cô đã mất 
gần như mọi thứ trong 
trận sóng thần, và một 
vụ trộm xảy ra gần đây 

đã lấy đi phần còn lại. Cô 
ấy nói đứa con trai nhỏ 
của cô nhìn thấy những 
gia đình khác dựng cây 
thông giáng sinh, và cậu 
bé không ngừng hỏi bao 
giờ cô sẽ mua một cây như 
thế để đặt trong nhà. Đó là 
tất cả những gì thằng bé 
nói về.

những tình nguyện 
viên đã nói với cô ta rằng 
họ sẽ xem có thể làm được 
gì không, và quay trở ra 
xe trong vẻ háo hức khiến 
những người xung quanh 
nghĩ là họ đã trúng xổ số. 
“Chúng tôi tìm thấy một 
gia đình hoàn hảo cho cây 
giáng sinh ấy!” họ thốt 
lên.
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họ vội vã quay trở lại 
cùng với cây giáng sinh, và 
nhanh chóng dựng nó lên 
và trang trí nó trong chiếc 
lều một phòng. người phụ 
nữ ngắm nhìn khi điều ước 
của con trai cô đã thành 
hiện thực.

Cậu bé trai và chị của 
bé trở về sau chương trình 
giáng sinh và mẹ của 

chúng bảo chúng nhắm 
mắt lại trước khi dẫn chúng 
vào bên trong. Khi bé trai 
mở mắt và hét lên sung 
sướng, chúng tôi biết Chúa 
đã dẫn đưa chúng tôi đến 
đúng gia đình này.

nhiều tháng sau, một 
tình nguyện viên khác đến 
cùng khu trại, gặp gỡ một số 
những người dân sống tại 

đây, khi một người phụ nữ 
giải thích cô đã tuyệt vọng 
đến nỗi cảm thấy không thể 
nào tiếp tục. nhưng rồi một 
vài người không hề quen 
biết, đã xuất hiện ngoài cửa 
cùng với cây thông giáng 
sinh mà con trai của cô tha 
thiết muốn có được. và đó 
chính là ngày cô quyết định 
không bỏ cuộc. 7

tình yêu thương. và những 
món quà luôn là niềm 
phấn khích đặc biệt đối với 
trẻ con. Có thể đó là điều 
mà Cha trên trời đã biết 
từ cách đây rất lâu vào dịp 
giáng sinh đầu tiên, khi 
người đã ban cho chúng 
ta tình yêu của người theo 
cách người biết chúng 
ta sẽ hiểu rõ nhất. người 
đã ban cho chúng ta một 
món quà vĩnh cửu và quý 
giá nhất, được ban tặng 
một cách rất khiêm tốn 
và đơn giản—tình yêu và 

Thần Khí của người trong 
hình hài một đứa bé bé 
bỏng. Chúa giêsu đã và 
vẫn là món quà giáng sinh 
quý giá của Chúa dành 
tặng cho tất cả chúng ta.

những người buôn bán 
trong thời hiện đại đã tìm 
thấy rất nhiều dịp lễ kỷ 
niệm kèm theo việc tặng 
quà, và những ngày lễ ấy 
đến rất nhanh đến nỗi đôi 
khi khó mà nhớ chúng ta 
mua sắm cho dịp lễ gì hoặc 
tại sao lại mua sắm. nhưng 
hãy dừng lại trong giây lát, 

và nhớ lại những món quà 
đáng nhớ nhất mà bạn 
đã từng được nhận và tại 
sao bạn vẫn trân quý nó 
đến thế. Liệu đó có phải 
là những món đồ bạn có 
thể nhìn thấy và nắm lấy 
không, hay đó chính là 
tình yêu mà những món 
quà ấy chất chứa?

giáng sinh này, và luôn 
mãi, nguyện xin mẫu 
gương về sự cho đi của 
Cha trên trời của chúng ta 
sẽ chỉ dẫn chúng ta biết 
cho đi. ≥

(Tiếp theo trang 5)

Giáng Sinh cho mọi người một vai:
Bạn có thể là một Maria: Sẵn lòng làm theo bất cứ điều gì Đức Chúa muốn bạn làm.
Bạn có thể là một Giuse: Tin vào Lời của Đức Chúa mặc dù bạn không hiểu, và 

thi hành kế hoạch của Ngài.
Bạn có thể là một mục đồng: Hớn hở khi nghe Tin Mừng, và cố hết sức loan 

báo cho mọi người biết.
Bạn có thể là một nhà thông thái: Thờ lạy Chúa Giêsu và tặng Ngài những món 

quà quý giá nhất.
Bạn có thể là một ngôi sao: Chiếu sáng ánh sáng của Đức Chúa và chỉ đường đi 

đến Chúa Giêsu.
Bạn có thể là một thiên thần: Công bố tin vui.

Bạn có thể là một hài nhi Giêsu: Hy sinh bản thân để mọi người được sống.
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một sự chỉ dẫn
để cho đi
By Linda Salazar

“mẹ à, con nghĩ mẹ thích 
những món đồ chơi này 
hơn chúng con,” tôi nhớ 
mình đã nói với mẹ như 
thế khi chúng tôi mua sắm 
tại một cửa hàng giảm giá. 
Cách mà mẹ xem xét từng 
món đồ chơi, cẩn thận đọc 
qua từng quyển sách, đếm 
những mảnh xếp hình, và 
gom những bộ đồ chơi 
lại với nhau (những món 
hàng giảm giá thường hay 
thiếu một số mảnh), tôi đã 
chắc chắn rằng mẹ thích 
những món đồ chơi này 
giống như bọn trẻ chúng 
tôi. mẹ luôn canh chừng 
lúc hạ giá như thế, mẹ và 
người bố làm việc vất vả 
của tôi có thể đặt những 
món quà giáng sinh dưới 
cây giáng sinh cho bọn trẻ 

chúng tôi.
nhưng việc cho đi của 

bố mẹ tôi không chỉ giới 
hạn trong những món đồ 
vật. Đôi lúc, những món 
quà của bố mẹ là những 
“việc thiết thực”, như dẫn 
chúng tôi đi công viên 
và cùng chơi trò chơi yêu 
thích với nhau, hoặc cùng 
đi dạo trong rừng, hoặc 
dẫn chúng tôi đi thăm 
những khu di tích lịch sử.

nhìn lại, tôi có thể thấy 
rõ rằng bố mẹ tôi không 
yêu thích những món đồ 
chơi và tất cả những thứ 
còn lại như tôi đã nghĩ—
bố mẹ chỉ thích cho đi. Bố 
mẹ luôn cho đi. Cho dù đó 
là thời gian và sự quan tâm 
của họ, để giúp đỡ chúng 
tôi làm những bài tập về 

nhà, hoặc những đề án, 
hoặc lắng nghe chúng tôi, 
bố mẹ không bao giờ thôi 
cho đi chúng tôi tấm lòng 
của họ.

Khi giáng sinh đến gần, 
tôi không thể nào không 
nghĩ về và ngạc nhiên 
về những món quà tuy 
đơn giản nhưng đầy yêu 
thương ấy. Tôi hầu như 
không nhớ rõ những món 
quà giáng sinh, nhưng 
tình yêu thương nồng nàn 
để cho đi của bố mẹ là 
điều tôi sẽ không bao giờ 
quên!

Lẽ dĩ nhiên, việc tặng 
những món quà là truyền 
thống lâu đời và là cách 
thức tuyệt vời để thể hiện 

(Xem tiếp ở trang 4)
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6 Ñieàu Veà 
Giaùng Sinh 

Toâi Yeâu Thích
Maria Fontaine

hầu hết mọi người đều 
có một vài điều làm cho 
giáng sinh trở nên đặc 
biệt đối với họ. Dưới đây là 
những điều đặc biệt của tôi.

           Ý nghĩa của sự cho đi
Tôi yêu thích ý nghĩa của 

sự cho đi tỏa lan khắp giáng 
sinh. Đó chính là thời gian 
mà ngay cả những người ít 
rộng lượng nhất cũng biết 
cho đi hơn. Đó là thời gian 
trẻ con học biết niềm vui 
của sự cho đi khi chúng chia 
sẻ những gì chúng có. Đó 
cũng là thời gian mọi người 
có thể cho đi điều gì đó, dù 
cho họ có ít hay nhiều, và 
tìm thấy phần thưởng từ 
việc làm ấy.

Đối với tôi, cho đi luôn là 
một phần của giáng sinh 

từ khi tôi còn nhỏ. Tôi lớn 
lên trong gia đình có niềm 
tin vào Chúa, và vài tháng 
trước giáng sinh, những gia 
đình trong cộng đoàn của 
chúng tôi mua những hộp 
bánh hoặc rau câu, và chia 
cho mỗi thành viên trong 
gia đình một hộp. những 
gì họ muốn không phải là 
thứ bên trong hộp, nhưng 
chính là những chiếc hộp có 
cùng kích cỡ, chỉ vừa bằng 
lòng bàn tay của một người 
lớn. Chúng tôi lấy những gì 
bên trong hộp ra, gói chiếc 
hộp bằng giấy màu giáng 
sinh, và cắt một rãnh nhỏ 
bên trên hộp để làm con 
heo đất tiết kiệm nhỏ nhắn. 
Trong suốt những tháng 
trước giáng sinh, mỗi người 
trong chúng tôi dành dụm 

những gì có thể—người lớn 
dành dụm từ tiền lương, và 
những trẻ nhỏ như chúng 
tôi để dành từ tiền tiêu vặt 
bố mẹ cho mỗi tuần—và 
bỏ vào chiếc hộp tiết kiệm 
giáng sinh của riêng mỗi 
chúng tôi để dành cho ngày 
sinh nhật của Chúa giêsu.

Kế đó, vào ngày vọng 
giáng sinh, mỗi chúng tôi 
mang chiếc hộp nhỏ gói 
bằng giấy màu giáng sinh 
và đựng những số tiền để 
dành được, và đặt nó dưới 
cây thông giáng sinh như 
món quà dành tặng Chúa 
giêsu. số tiền được dùng 
cho công việc truyền giáo.

Chúng tôi làm như thế 
mỗi năm khi tôi còn nhỏ, 
và đó là một truyền thống 
rất ý nghĩa đối với tôi. nó 
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khiến tôi nghĩ về Chúa 
giêsu nhiều hơn trong suốt 
thời gian ấy. nó giúp tôi 
nhớ rằng khi chúng ta cho 
ai đó đang trong hoàn cảnh 
túng thiếu, chính là chúng 
ta cho chính Chúa giêsu, 
và không điều gì khác làm 
ngài hạnh phúc hơn thế 
(xem mt 25:34-40). nó cũng 
dạy tôi biết cho đi những gì 
tôi có thể, bởi vì đó chính là 
ý nghĩa thật sự của giáng 
sinh. Cho đến nay, bất cứ 
khi nào nhìn thấy cây thông 
giáng sinh, tôi luôn nhớ 
đến trải nghiệm mỗi năm 
đã rất ấn tượng đối với tôi 
khi còn là một đứa trẻ.

Chia sẻ Chúa Giêsu
một điều tôi thích về 

giáng sinh chính là khoảng 

thời gian mà việc nói về 
Chúa giêsu trở nên tự nhiên 
hơn và thường được cảm 
kích hơn, ngay cả trong 
phương diện thương mại 
của dịp lễ hội. Bởi vì mặc dù 
hầu hết các nơi trên thế giới 
kỷ niệm giáng sinh theo 
những cách khác nhau, thì 
đó cũng chính là cơ hội lý 
tưởng để chia sẻ “lý do của 
dịp lễ” với những người 
chưa được nghe. Đó chính 
là thời điểm hoàn hảo để 
giải thích rằng Chúa giêsu 
chính là món quà tình yêu 
của Chúa Cha, được gửi 
đến để bắc nhịp cầu nối 
giữa Chúa và chúng ta; rằng 
ngài chính là “đường, là sự 
thật, và là sự sống” (ga 14:6) 
và là “cánh cửa” dẫn đến 
ơn cứu độ (ga 10:9). giáng 

sinh và Chúa giêsu luôn đi 
đôi với nhau.

Chia sẻ chính bản 
thân chúng ta

Tôi yêu thích cách mà 
những món quà giáng 
sinh chứa đựng một phần 
nhỏ chính bản thân người 
tặng quà. Khi còn nhỏ, hầu 
hết những món quà giáng 
sinh mà bố mẹ tặng cho 
chị em chúng tôi chính là 
những món chúng tôi cần, 
ví dụ như quần áo hoặc giày 
dép, nhưng bố mẹ cũng 
thường cố gắng tặng cho 
mỗi chúng tôi thêm những 
thứ khác, những thứ mà bố 
mẹ biết chúng tôi muốn và 
xem là đặc biệt.

Tôi nghĩ truyền thống 
giáng sinh mà tôi được 
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trải qua từ nhỏ mang đến 
cho tôi cách nhìn thực tế 
và thực dụng về việc tặng 
quà. Khi tặng một món 
quà, tôi thường cố gắng để 
tặng điều gì đó phù hợp với 
người nhận và mang một ý 
nghĩa đặc biệt hoặc giá trị 
đối với họ. Đôi lúc, cần phải 
suy nghĩ và sáng tạo nhiều 
hơn để có được món quà 
ý nghĩa, nhưng dường như 
đó là những món quà được 
cảm kích và nhớ đến nhiều 
nhất. như henry van Dyke 
đã nói: “món quà giáng 
sinh tốt nhất không phải 
là món quà đắt tiền nhất, 
nhưng chính là món quà 
mang theo tình yêu nhiều 
nhất.”

Quây quần bên nhau 
và những sinh hoạt

Tôi luôn yêu thích việc 
quây quần bên gia đình và 
bạn bè vào dịp giáng sinh.  
Lúc còn nhỏ, bọn trẻ con 
chúng tôi hoặc tham dự 

vào những vở kịch giáng 
sinh trong nhà thơ, hoặc 
hát những bài hát giáng 
sinh hoặc ngâm thơ.

Tôi nhớ có một năm, tôi 
bị quai bị và bỏ lỡ chương 
trình giáng sinh. mặc dù tôi 
được ăn rất nhiều kem và 
ba mẹ quan tâm tôi nhiều 
hơn, nhưng những điều ấy 
chẳng bù lại được việc bỏ lỡ 
dịp tụ họp vào giáng sinh. 
Trong chương trình giáng 
sinh, chúng tôi tặng quà 
cho Chúa giê-su, đây là một 
sự kiện được mong chờ từ 
rất lâu, một trong những sự 
kiện nổi bật trong năm của 
tôi. vì thế, đối với tôi, việc 
bỏ lỡ mất sự kiện này giống 
như ngày tận cùng của thế 
giới!

Quả là một món quà quý 
giá khi được quây quần 
và làm điều gì đó đặc biệt 
cùng với những người bạn 
yêu thương vào dịp giáng 
sinh, chia sẻ tình thân ái, ở 
bên nhau để kỷ niệm Đấng 

rất đáng để kỷ niệm. Quả 
thật không cần phải công 
phu để có được một dịp kỷ 
niệm thật ý nghĩa.

Âm nhạc
Thêm một điều khác về 

giáng sinh mà tôi yêu thích 
chính là âm nhạc. Rất nhiều 
những bài thánh ca giáng 
sinh chứa đựng những lẽ 
thật sâu sắc—lời bài hát 
cùng giai điệu dạt dào cảm 
xúc. Tôi thích những bài 
thánh ca xưa và cả những 
bài mới. Bất cứ bài hát nào 
nói về món Quà Trọng Đại 
nhất đều tuyệt vời.

Tôi đang nghe những bài 
thánh ca giáng sinh thì một 
người bạn không nói được 
tiếng Anh tốt lắm ghé sang. 
Cô ấy không hiểu lời bài hát, 
nhưng cô ấy nói cô ấy nhận 
ra giai điệu. Điều ấy nhắc tôi 
nhớ rằng rất nhiều những 
bài thánh ca được dịch sang 
nhiều thứ tiếng khác nhau, 
vì thế cùng những bài hát 
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ấy đang được hát và được 
nghe trên khắp thế giới.

Cách đây rất nhiều năm, 
tôi tham dự buổi thắp nến 
vào đêm vọng giáng sinh 
tại một thánh lễ ở israel, 
được cử hành bằng tiếng 
Ả-rập. Thật tuyệt vời khi 
được thờ phượng cùng 
với những tín hữu ở đây, 
nghe những bài hát tôi biết 
và yêu thích, ngay cả khi 
tôi không thể hiểu lời và 
không thể hát theo. Đó là 
một đêm rất lạnh, nhưng 
được thưởng thức những 
bài thánh ca tuyệt vời cùng 
với những người tín hữu ấy 
thật ấm lòng.

Đèn màu
Tôi rất yêu thích những 

ánh đèn màu đêm giáng 
sinh. Rất nhiều người thích 
những ánh đèn màu giáng 
sinh, nhưng tôi rất, rất, rất 
thích chúng! Tôi muốn 
treo chúng trong nhà suốt 
cả năm—và tôi đã làm thế 

một vài năm. Lúc xưa, mỗi 
khi đi xa vào dịp giáng sinh, 
tôi thậm chí gói theo một 
hoặc hai dây đèn giáng 
sinh trong hành lý trong 
trường hợp tôi không thể 
tìm thấy chúng ngay lập 
tức ở nơi đến mới. Tôi yêu 
thích thứ ánh sáng rực rỡ 
mà chúng phát ra.

Tôi thích tất cả mọi loại 
đèn giáng sinh. Tôi thích 
đèn màu trắng, màu vàng, 
nhiều màu, cột băng, hoặc 
đèn nhấp nháy, và những 
bóng đèn được thiết kế đặt 
trong cây giáng sinh bằng 
sợi quang. Tôi thích những 
ngọn đèn nơi những cây 
và bụi cây trong sân nhà 
của mọi người, xung quanh 
khách sạn và ở những công 
ty được trang trí bằng 
những dây đèn giáng sinh.

nhân tiện nói về những 
ngọn đèn, tôi cầu nguyện 
mỗi người trong các bạn, 
những ai đang đọc tập sách 
này được ngập tràn tình 

yêu và ánh sáng giáng sinh, 
và mỗi chúng ta sẽ làm 
phần việc của mình để thắp 
sáng cuộc sống của những 
người khác bằng tình yêu 
của Chúa giêsu. Thế giới 
của chúng ta cần rất nhiều 
ánh sáng!

giờ đây hãy thắp lên một 
ngàn ngọn đèn giáng sinh,

nơi thế gian tăm tối vào 
đêm nay;

một ngàn ngọn đèn sẽ 
sáng,

Để làm sáng rực bầu trời 
tăm tối.

ngài đến mang cho 
chúng ta tình yêu và ánh 
sáng,

mang đến cho chúng ta 
bình an nơi thế gian.

vì thế, hãy thắp sáng 
ngọn nến của bạn vào đêm 
nay,

và hát ca bằng niềm vui 
và niềm hân hoan.—Bài 
thánh ca truyền thống của 
Thụy Điển, khuyết danh.
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Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện 
về sự hạ sinh của Chúa giêsu. Chúng 
ta cũng nhìn thấy câu chuyện ấy được 
miêu tả lại trên những tấm thiệp giáng 
sinh hoặc hoạt cảnh giáng sinh—maria 
trong chiếc áo choàng mềm rũ, xung 
quanh đông đúc, hài nhi Cứu Thế được 
quấn trong chiếc vải trắng tinh hoặc 
trong chiếc tả em bé màu xanh. nhưng 
giáng sinh đầu tiên thật sự như thế 
nào? Tôi thường hay tự hỏi về điều đó. 
giờ đây, tôi nghĩ mình đã biết.

gần đến giáng sinh năm 2004, một 
số ít người trong chúng tôi thực hiện 
một chuyến hành trình dài từ Kampala, 
Uganda, đến một vùng núi xa xôi ở phía 
Bắc. Chúng tôi mang thuốc men, dụng 
cụ học tập, và máy phát thanh đến cho 
những người nông dân và chăn nuôi dê 
được biết đến với cái tên ik. Đó là một 
vùng cách xa nền văn minh hiện đại 
nhất mà tôi từng đến.

Trang phục của người dân ở đây 
không thể đơn giản hơn được nữa—
mảnh vải với những vết cắt dỡ dang 

và những chuỗi hạt đầy màu sắc mà 
họ quấn quanh vai hoặc quấn quanh 
người. nhà của họ là những túp lều 
trát bằng bùn. Chúng tôi dựng lều bên 
trong những hàng rào ranh giới được 
cắm bằng que của làng.

mỗi ngày, chúng tôi đi theo những 
dấu vết của bầy dê đến  một làng khác, 
nơi mọi người tập hợp nhau cho những 
buổi cầu nguyện hoặc trò chuyện với 
nhau.

Ở ngôi làng thứ 3 chúng tôi đi thăm, 
có một người mẹ vừa mới sinh con. Tôi 
gõ cửa “trung tâm y tế”, một nơi không 
có gì khác ngoài bốn bức tường bằng 
bùn.

Bước vào trong, tôi nghe thấy mùi 
ôi thiu. Trên nền nhà rải rác cỏ khô, 
bên cạnh những hòn than nóng, một 
người phụ nữ dáng người gầy ốm đang 
cố gắng cho đứa bé nhỏ nhắn được 
bọc trong chiếc khăn bú sữa. người 
mẹ ngước nhìn tôi, đôi mắt cô ấy chất 
chứa rất nhiều sự lo lắng. “Bầu sữa của 
tôi không còn giọt nào,” cô ấy nói bằng 

Nyx Martinez
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tiếng bản địa, ra điệu bộ chỉ vào đứa bé 
nhỏ đang nút sữa trong tuyệt vọng.

một chút ánh sáng xuyên qua khe 
hở trên bức tường được xem như cánh 
cửa sổ duy nhất. Khi tôi nhìn quanh 
căn phòng, cố gắng tưởng tượng xem 
sẽ như thế nào khi sinh nở trong hoàn 
cảnh như thế này, cũng là lúc ngôi làng 
như bị cuốn đi trong—tiếng kêu be be 
của đàn dê, tiếng cười của đàn trẻ con 
đang chơi đùa, và tiếng nhạc hỗn tạp 
không rõ phát ra từ những chiếc radio 
có thể xoay tay để nạp năng lượng.

Tôi bước lại ra ngoài và gọi Katerina, 
một người thông thạo tiếng Czech và là 
một nhà báo, người đã đến để làm một 
đoạn phim tài liệu về dân tộc ik. Chúng 
tôi quyết định cho người mẹ khẩu phần 
sữa còn lại của chúng tôi.

Khi Katerina đi lấy sữa, tôi hỏi xin 
người mẹ được ẵm đứa bé. Cô ấy mỉm 
cười và trao bé cho tôi. Chiếc khăn của 
cậu bé rớt ra, và tôi nhìn thấy cậu bé 
vẫn chưa được tắm, dây rốn vẫn còn 
lòng thòng.

một cơn gió thổi xuyên qua cánh 
cửa sổ nhỏ. người mẹ rùng mình và kéo 
chiếc áo choàng quấn chặt quanh vai.

Kế đến, một ý nghĩ từ thời ấu thơ 
quay trở lại trong tôi. nếu tôi có thể 
nhìn thấy hài nhi giêsu vừa mới sinh, 
tôi sẽ cho ngài điều gì?

những điều tương tự giữa hoàn 
cảnh này và giáng sinh đầu tiên vang 
lên trong tôi.

Tôi nói với bản thân, không, sự trùng 
hợp là điều vô lý. Đây không phải là 
hài nhi Cứu Thế, và đây không phải là 
Bêlem cách đây 2000 năm.

giọng nói bên trong thâm tâm thậm 
chí còn vang to hơn. Có quan trọng gì 
không khi đứa bé này không phải là ai 
đó đặc biệt? Có quan trọng gì không 
khi người mẹ của cậu bé là một người 
phụ nữ bộ tộc thấp hèn, người mà ít 
ai nơi thế gian này biết đến hoặc quan 
tâm? nhưng mọi chi tiết nhỏ nhặt của 
đứa bé mới sinh này đều quan trọng 
đối với Chúa. và đây có lẽ là bức tranh 
chính xác hơn về thế giới mà Chúa 
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giêsu hạ sinh hơn là một bức tranh được lý 
tưởng hóa, được miêu tả trên những bức 
thiệp giáng sinh, hoạt cảnh giáng sinh và 
những bức tranh ảnh.

Tôi sẽ cho ngài những gì? Ý nghĩ ấy 
lại xuất hiện, tiếp theo là những lời trong 
Phúc âm: “Ai có hai áo thì nên chia sẻ với 
người không có” (Lc 3:11).

Tôi đang mặc hai chiếc áo vì trời lạnh, 
và có nhiều cái khác ở nhà. Tôi không cần 
cả hai chiếc áo này. Trong khi đó, trong 
cánh tay tôi, tôi đang ôm hiện thân của 
một sự giáng thế tuyệt vời được kỷ niệm 
bởi hàng tỉ người. Đây là cơ hội để tôi dâng 
tặng Chúa điều gì đó thật vào dịp giáng 
sinh!

Tôi cởi một chiếc áo và nhẹ nhàng quấn 
lấy đứa bé trai. Lúc này đây, đứa bé trông 
xinh xắn dường nào, và người mẹ của bé 
hãnh diện biết dường nào, nụ cười trên 
gương mặt của bà nói lên tâm tình biết ơn.

âm nhạc phát ra từ chiếc radio bên 
ngoài âm vang to hơn vào lúc này—là 
một khúc nhạc giáng sinh! “niềm vui đến 
với thế gian, Đức Chúa đến! Thế gian hãy 
đón nhận vị vua!”

và ngài đã thật sự đến. Đây không phải 
là sự tái diễn lại trên sân khấu với những 
diễn viên trong trang phục hóa trang. Đây 
là sự thật—thật và gần giống như tôi biết 
rõ giáng sinh đầu tiên đã như thế nào.

Bài nhạc trên radio đã kết thúc và một 
bài hát khác lại vang lên. “noel đầu tiên, 
thiên thần loan báo cho những mục đồng 
nghèo khó nơi cánh đồng khi họ đang 
ngủ….”

nơi ấy, cách xa nền văn minh và sự hào 
nhoáng như thường lệ của lễ giáng sinh, 
cùng với những người chăn dê khiêm tốn 
nơi những vùng núi xa xôi của Uganda, 
tôi đã trải nhiệm được “noel đầu tiên” của 
chính mình. M

phía trước ông đã trả tiền cho phần nước 
của ông. họ bảo nói với ông Chúc mừng 
giáng sinh.”

“Ồ, vậy sao?”
“vâng, thưa ông. họ bảo nói với ông 

lời Chúc mừng giáng sinh và thêm bất cứ 
thứ gì ông thích.”

“Ồ. Được rồi. vậy thì 2 phần. Thật sao?”
“vâng, thưa ông. một phút sẽ có ngay.”
Khi cô ấy mang phần thức uống của tôi 

đến bên cửa sổ, tôi hỏi cô ấy: “Chiếc xe 
phía sau tôi gọi gì?”

“một ly càphê lớn và một bánh donut.”
“Tôi muốn trả tiền cho anh ta. Xin nói 

với anh ta lời Chúc mừng giáng sinh.”
“vâng thưa ngài. Tôi sẽ nói.”
“và chúc cô cũng có một kỳ lễ hạnh 

phúc!”
Rồi tôi lái xe trở về nhà của bà, thư giãn, 

một nụ cười nơi khuôn mặt, và thế giới bé 
nhỏ của tôi trở nên rõ ràng hơn trước mắt 
tôi. e

(Tiếp theo trang 13)

chúa không có đôi tay
Chúa không Có đôi tay nào
Annie Johnson Flint

Chúa không có đôi tay nào ngoài đôi tay 
của chúng ta để thực hiện công việc 
của ngài ngày hôm nay;

Chúa không có đôi chân nào ngoài đôi 
chân của chúng ta để dẫn dắt người 
khác theo con đường của ngài;

Chúa không có giọng nói nào ngoài 
giọng nói của chúng ta để nói cho mọi 
người biết ngài đã chết thế nào;

và Chúa không có sự giúp đỡ nào ngoài 
sự giúp đỡ của chúng ta để dẫn dắt họ 
đến bên ngài. 



13

cuù ñuùp tinh thaàn

ñieàu thaät söï laøm 
toâi thöùc tónh taïi 
starbuck

Tôi đang ngồi cùng với 
bà ở bên ngoài Atlanta, 
georgia. mọi thứ đều 
tuyệt vời ngoại trừ việc 
tôi cần hoàn thành một số 
việc trên mạng. một ngày 
trước giáng sinh, tôi cần 
trả lời một vài email quan 
trọng, vì thế, tôi quyết 
định đi đến điểm gần nhất 
có Wifi và lo cho xong việc 
ấy trước khi làm một số 
công việc lặt vặt và uống 
càphê.

Tôi đến địa điểm đầu 
tiên và không thể lên 
mạng. Tôi đến chỗ thứ hai 
và không thể gửi email 
thông qua mạng của họ. 

Scotty Crowe

Bực bội, tôi đến starbucks.
Tôi vất vã tìm chỗ đậu 

xe, nhưng sau vài phút, tìm 
thấy một chỗ trống. vì đã 
trễ, tôi quyết định mở máy 
laptop trong xe, nối kết 
vào Wifi của starbucks, và 
ở đó trả lời email. Tôi làm 
xong và quyết định đi vào 
khu vực drive-through của 
starbucks (nơi khách hàng 
có thể mua cà phê ngay 
trên xe hơi mà không phải 
vào quán) để tránh tình 
trạng đông đúc bên trong 
quán càphê. Tôi nhìn thấy 
một hàng mười người xếp 
dài tận bên trong quán 
và chỉ có một chiếc xe ở 

drive-through.
Tôi dừng lại và gọi một 

venti Redeye—một ly 
càphê to kèm theo một 
phần espresso. Cô gái 
bán hàng đưa cho tôi hóa 
đơn và tôi lái vòng qua. 
Khi đến bên cửa sổ, cô 
gái hỏi: “Ông muốn bao 
nhiêu phần espresso cho 
ly càphê?”

Bối rối, tôi hỏi cô ấy: 
“nghĩa là sao? Chẳng phải 
luôn là một phần sao?”

Cô ấy trả lời: “Đúng 
vậy, nhưng đôi lúc mọi 
người muốn nhiều hơn 
một phần. và chiếc xe 

(Xem tiếp ở trang  12)



yumi và Akio matsuoka cùng 
với 10 trong số12 đứa con và 
5 trong số 8 đứa cháu. 

14

Moät Vai Dieãn
 Akio Matsuoka

“mẹ biết là con sẽ đến!” 
người bà già yếu nói khi nắm 
chặt tay tôi.

Đó là vào dịp lễ giáng sinh, 
tôi và những đứa con của 
mình đến thăm những ngôi 
nhà dưỡng lão và nhà mồ côi, 
đây là việc mà vài năm trở lại 
đây, mỗi năm chúng tôi đều 
thực hiện. Tại những nhà mồ 
côi, chúng tôi cố gắng giúp 
cho những đứa trẻ vui bằng 
cách tổ chức những trò chơi 
và văn nghệ, và chúng tôi 
cũng phát những phần quà 
mà những ân nhân quyên 
góp. Chúng tôi cũng tặng 
quà và trình diễn văn nghệ 
tại những nhà hưu dưỡng, 
nhưng thông thường, chỉ 
sự có mặt của những đứa 
con của tôi thôi cũng đủ để 
làm vui những cụ già ở đây. 
“những đứa trẻ đáng yêu 
quá!” đó là điệp khúc tôi vẫn 
thường hay nghe.

suốt nhiều năm làm việc 
này, tôi đã tích lũy được rất 
nhiều những kỷ niệm cảm 
động. Tuy nhiên, có một 
trường hợp tôi sẽ không bao 
giờ quên được. một cụ già 80 
tuổi nằm liệt giường, nhầm tôi 
là đứa con trai của bà, bà nắm 
lấy tay tôi và không ngừng 
nói trong nước mắt: “mẹ biết 
là con sẽ đến! mẹ biết con sẽ 
đến mà!

Khi những đứa con của tôi 
trình diễn văn nghệ, tôi nắm 
lấy tay bà và mỉm cười. Tôi 
không thể nào nói cho bà biết 

rằng tôi không phải là người 
con trai mà bà nghĩ đến. nhân 
viên chăm sóc tại đây đứng 
quan sát gần đó gật đầu đồng 
ý và ra hiệu cho tôi tiếp tục an 
ủi cụ già cô đơn đáng yêu ấy.

Bà là một người hoàn toàn 
xa lạ đối với tôi, nhưng đối với 
bà, tôi là người con trái bà rất 
mực yêu thương và người mà 
bà ao ước được gặp vì dường 
như từ lâu rồi bà chưa được 
gặp. Không cách nào biết tại 
sao anh ta không đến thăm 
bà, nhưng cho dù lý do là gì, 
bà ấy cần cảm thấy được yêu 
thương và được nhớ đến. 
Tôi tin Chúa đã sắp xếp cuộc 
thăm viếng của chúng tôi bởi 
vì ngài muốn tôi thể hiện cho 
bà thấy rằng ngài yêu thương 
bà và không lãng quên bà.

mọi người đều khao khát 
tình yêu thiêng liêng của 
Chúa, ngay cả những người 
không biết và không tin vào 
ngài. Thiên Chúa nhìn thấy 
nhu cầu ấy và yêu thương 
một cách sâu sắc mỗi một 
người và mọi người, nhưng 
ngài cần chúng ta là bàn tay, 
là đôi chân, là giọng nói của 
ngài để chuyên chở tình yêu 
và sự quan tâm của ngài. Đó 
chính là một vai trò mà chúng 
ta, những ai đã tìm thấy tình 
yêu của Chúa trong Đức 
giêsu được kêu mời thực hiện. 
nguyện xin  mỗi người trong 
chúng ta là công cụ tình yêu 
của ngài trong mùa giáng 
sinh này. x



Tomoko, hàng thứ hai, 
người thứ 2 từ bên trái 
qua. Eiko, hàng thứ 2, 
chính giữa.

sự chữa Lành 
giáng sinh
Tomoko Matsuoka
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Eiko nặng 31kg vào giáng 
sinh năm ấy. Khuôn mặt của em 
chỉ còn da bọc xương, ngay cả 
quần áo mùa đông to đùng cũng 
không che được thân hình gầy 
gò của em. Chỉ mới 13 tuổi, em 
đã mắc chứng rối loạn ăn uống 
nghiêm trọng bắt đầu lúc 9 tuổi. 
Ba mẹ và mấy anh chị em chúng 
tôi đã không biết rõ những khó 
khăn mà em trải qua trong những 
giai đoạn trước, nhưng giờ đây, 
ảnh hưởng của chúng đã thể hiện 
rõ ra bên ngoài.

Em gái của tôi, người từng là 
niềm vui của gia đình, giờ đây hầu 
như không thể mỉm cười. Thay 
vào đó, em ấy mang ánh mắt cô 
lập. Chúng tôi càng động viên em 
ăn, em càng cự tuyệt. Bố mẹ tôi 
nhìn, tuyệt vọng trước cân nặng 
giảm sút nơi thân hình vốn dĩ 
gầy còm như giá treo của em ấy. 
Chúng tôi đã trải qua nhiều giờ 
cầu nguyện và những buổi trò 
chuyện ban đêm, cố gắng giúp 
Eiko nhìn thấy thực tế rằng: nếu 
em không bắt đầu ăn lại, em sẽ 
yếu dần.

Bố mẹ và những anh chị em đã 
trưởng thành chúng tôi là những 
tín hữu tình nguyện. những 
giáng sinh trước luôn là những 
giáng sinh ngập tràn niềm vui khi 
chúng tôi chuẩn bị những màn 
trình diễn và biểu diễn tại những 
nhà mồ côi, nhà hưu dưỡng và 
những cơ sở khác. giáng sinh 
năm nay đã khác rồi. những sự 
chuẩn bị kéo dài, và căng thẳng 
thay vào bầu không khí lễ hội 
thông thường. Chúng tôi vô cùng 

tuyệt vọng. Thời gian cạn dần đối 
với Eiko.

và rồi, hạt giống của sự thay đổi 
nảy mầm khi bố tôi có được một ý 
tưởng trong lúc cầu nguyện. hãy 
đi đến niigata vào giáng sinh, và 
làm công việc cứu trợ. hãy bảo 
Eiko đi cùng.

một nhu cầu rõ ràng khi niiga 
vừa mới chịu trận động đất mạnh 
gần đây và rất nhiều gia đình 
vẫn còn đang sống trong những 
trung tâm di tản, nhưng liệu Eiko 
có đủ sức cho công việc như thế 
không?

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi 
Eiko liệu em có muốn đi không, 
lần đầu tiên trong suốt thời gian 
dài, một sự thích thú le lói nơi ánh 
mắt của em.

Trong suốt chuyến đi 5 ngày, 
chúng tôi thăm ba phòng tập 
thể dục của trường cấp 3 được 
dùng làm nơi cư trú, mỗi một nơi 
chứa hàng trăm người. Chúng tôi 
trình diễn văn nghệ, nặn những 
chiếc bong bóng cho cả trẻ con 
và người già, phát tặng những 
quyển sách đọc mang tính linh 
hứng cho tất cả mọi người. Khi 
chúng tôi cho những người khác, 
ý nghĩa của giáng sinh được đánh 
thức. Eiko cũng cảm nhận được. 
sự chữa lành bắt đầu xảy ra.

Trong suốt một tuần, Eiko ăn 
nhiều hơn những gì em đã ăn 
suốt thời gian dài. Ở niigata, tất 
cả chúng tôi đã tìm ra lại bí mật 
của những giáng sinh hạnh phúc 
và sống những ngày hạnh phúc: 
thông qua việc cho đi, chúng tôi 
được phục hồi. 7
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Moùn Quaø  
Söï Soáng

Michael Palace

mỗi năm, khoảng một tháng trước giáng sinh, tôi thường đến cùng một văn phòng 
để gia hạn visa. mọi việc thường diễn ra dễ dàng nhờ sự giúp đỡ của Judy, một nhân viên 
trong văn phòng.

một năm nọ, sau vài phút trò chuyện, Judy oà khóc. Bệnh ung thư của chồng cô lại tái 
phát—anh ta đã cắt bỏ một khối u ở gan—và bác sĩ bảo anh ta không còn sống được 
bao lâu. “Thomas chỉ mới 42 tuổi,” Judy nói trong nước mắt, “và 2 đứa con trai của chúng 
tôi vẫn còn rất nhỏ.”

Tôi cầu nguyện cùng với cô ấy, cầu xin bình an nơi tâm trí cho cô ấy và cầu xin cho 
Thomas được chữa lành, nếu đó là ý Chúa.

Judy mỉm cười trong nước mắt và cám ơn tôi.
Tôi gọi điện cho Judy vào ngày hôm sau, và cô ấy nói với tôi Thomas sẽ có một cuộc 

xét nghiệm khác trong vài tuần tới, lúc ấy, họ sẽ biết rõ hơn anh ta còn sống được bao 
lâu. Chúng tôi sắp xếp để nói chuyện nhiều hơn khi tôi trở lại để hoàn thành giấy tờ 
trước dịp năm mới.

giáng sinh đến và qua đi, nhưng giai điệu của bài hát “O Come All ye Faithful” vẫn 
âm vang trong tâm trí khi tôi chuẩn bị một vài thứ để Judy và Thomas đọc, bao gồm cả 
quyển sách về những suy ngẫm mang tính an ủi về cái chết và mất đi người thân, Một 
Thoáng Thiên Đàng. họ sẽ cần đến rất nhiều sự động viên, tôi nghĩ.

Khi đến văn phòng, Judy không có mặt ở bàn làm việc. Tôi đoán cô ấy đang ở cùng 
với chồng của mình. Chắc chắn cô ấy cần ở bên cạnh chồng hơn là ở văn phòng trong 
lúc này.

Bỗng nhiên, Judy bước vào phòng, khi nhìn thấy tôi, cô ấy sáng như bóng đèn! Cô ấy 
giải thích rằng xét nghiệm gần đây nhất của Thomas, cùng một bác sĩ đã chỉ cho anh ta 
thấy khối u ác tính qua màn hình siêu âm trước khi chúng tôi cầu nguyện sự chữa lành 
cho anh ta, đã không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào vào lần này. Khối u hoàn toàn biến 
mất, và vị bác sĩ vô cùng ngạc nhiên.

Judy và Thomas hạnh phúc ngây ngất. họ muốn gọi điện để chia sẻ tin tuyệt vời với 
tôi, nhưng đã không thể tìm thấy số điện thoại của tôi. Tôi và Judy vui mừng cùng nhau, 
ngay tại văn phòng.

Khi tôi nhìn xuống quyển sách Một Thoáng Thiên Đàng vẫn đang cầm trong tay, tôi 
nhận ra đức tin của mình thật bé nhỏ khi nghĩ về việc Chúa sẽ đáp trả lời cầu nguyện 
của chúng tôi. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ về điều ấy, nhưng rất hạnh phúc rằng Chúa đã 
ban cho Judy và Thomas một món quà giáng sinh tuyệt vời nhất—món quà sự sống. x
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Những thoáng suy ngẫm

nhöõng thoaùng suy 
ngaãm giaùng sinh

giáng sinh chính là 
mỗi khi bạn để Chúa yêu 
thương tha nhân thông 
qua chính bạn. Đúng 
vậy, giáng sinh chính là 
mỗi khi bạn mỉm cười với 
người anh em của bạn và 
sẵn lòng đưa tay giúp đỡ. 
—Mẹ Têrêsa (1910-1997)

Đôi khi, thật tuyệt khi là 
trẻ nhỏ, và không dịp nào 
tốt hơn cho bằng giáng 
sinh, khi chính Đấng sáng 
Lập chính là một trẻ nhỏ. 
—Charles Dickens (1812-
1870)

Đấng Cứu Thế không 
đến để xóa sạch mọi đau 
khổ; ngài không đến để 
giải thích về nó; ngài đến 
để lấp đầy nó bằng sự 
hiện diện của ngài. —Paul 
Claudel (1868-1955)

niềm vui của việc làm 
rạng ngời cuộc sống của 
những người khác, mang 
lấy gánh nặng của nhau, 
làm nhẹ bớt gánh nặng 
của người khác, và đong 
đầy những cuộc sống và 
trái tim trống trãi bằng 
những món quà hào 
phóng sẽ trở thành điều 
diệu kỳ mà giáng sinh 
dành cho chúng ta.—
W.C.Jones

Bản lề lịch sử nằm trên 
cánh cửa của máng cỏ 
Bêlem.—W.S.Sacman, tu sĩ 
ở thế kỷ thứ 19

giáng sinh chỉ thật sự 
là giáng sinh khi chúng 
ta kỷ niệm nó thông qua 
việc mang ánh sáng tình 
yêu đến với những ai 
cần nhất.—Ruth Carter 
Stapleton (1929-1983)

nguyện cho thời khắc 
cả thế giới hòa quyện 
trong tình yêu thương.—
Hamilton Wright Mabie 
(1846-1916)

giáng sinh không phải 
là một ngày. giáng sinh 
chính là một trạng thái 
tinh thần.—Mary Ellen 
Chase (1887-1973)

suy nghĩ của tôi về 
giáng sinh, cho dù là cổ 
xưa hay hiện đại, là rất 
đơn giản: yêu thương tha 
nhân. nghĩ về điều này, tại 
sao chúng ta phải đợi cho 
đến giáng sinh mới làm 
việc ấy?—Bob Hope (1903-
2003)

sống giáng sinh chính là 
cách tốt nhất của việc cho 
đi giáng sinh.—Richard 
Van Dyke (1925 TCN)
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giáng sinh nơi tâm 
hồn mang đến không khí 
giáng sinh.—W.T. Ellis 
(1845-1925)

người mù lòa thật sự 
duy nhất vào dịp giáng 
sinh chính là người không 
có được giáng sinh nơi 
tâm hồn.—Helen Keller 
(1880-1968)

Bình an nơi nhân thế sẽ 
ngự trị,

Khi chúng ta sống giáng 
sinh mỗi ngày.—Helen 
Steiner Rice (1900-1981)

giáng sinh vẫy chiếc 
đũa thần kỳ quanh thế giới 
này, và này đây, mọi thứ 
trở nên mềm mại hơn và 
xinh đẹp hơn.—Norman 
Vincent Peale (1898-1993)

Đây là thông điệp của 
giáng sinh: Chúng ta 
không bao giờ cô đơn.—
Taylor Caldwell (1900-
1985)

giáng sinh diễn ra nơi 
tâm hồn. nó mở tâm hồn 
của chúng ta với người 
khác, cho người khác thời 
gian và sức lực của chúng 
ta và chấp nhận người 

khác theo chính con người 
của họ nơi tâm hồn của 
chúng ta. Đó chính là làm 
cho người khác những 
gì Chúa giê-su đã làm 
cho chúng ta. Đó chính 
là để cho Thần Khí của 
Chúa ngự trị nơi tâm hồn 
của chúng ta, và đặt tình 
yêu của ngài lên trên hết 
những mối quan hệ của 
chúng ta với tha nhân.—
Robert Rider e

thành viên khác trong gia 
đình của bạn. (hoặc nếu 
bạn đang sống một mình, 
hãy nghĩ về thời thơ ấu 
của mình.) Bạn chào hỏi 
họ vào buổi sáng. Bạn 
quan tâm đến niềm hạnh 
phúc và sự ủi an của họ. 
Bạn không sơn lại bức 
tường mà không hỏi ý 
kiến của họ trước. Khi bạn 
bè đến thăm, bạn giới 
thiệu họ. nếu họ đến với 

quà gì đó hoặc giúp đỡ 
công việc nhà, bạn cám 
ơn họ. Bạn ngồi và cùng 
trò chuyện. Bạn cùng ăn. 
sẽ khiếm nhã thế nào nếu 
bạn không chú ý đến họ 
hoặc quên sự hiện diện 
của họ. 

Khi bạn nhớ đến sự hạ 
sinh của Chúa vào tháng 
này, hãy nghĩ về nơi mà 
Chúa  giêsu có được trong 
ngôi nhà của bạn. e

Hãy học bài học tặng ban 
của Chúa: Món quà của 

Ngài không chứng tỏ cho 
chúng ta thấy Ngài quyền 
năng thế nào, giàu có thế 

nào, hoặc tốt lành thế nào. 
Món quà của Ngài chỉ đơn 
giản cho chúng ta thấy rằng 
Ngài yêu chúng ta hơn bất 
cứ điều gì nơi thế gian, và 
Ngài sẵn lòng làm bất cứ 
điều gì để cuộc sống của 

chúng ta trở nên tuyệt vời.

(Tiếp theo trang  19)
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Mở CáNh 
Cửa
Bài LuyệN TậP TiNH THầN
Abi F. May

Bức tranh cho bài luyện 
tập tinh thần này chính là tác 
phẩm nổi tiếng nhất của họa 
sĩ người Anh, William holman 
hunt (1827-1910), “ánh sáng 
Thế gian.”

nhân vật duy nhất trong 
bức tranh chính là Chúa 
giêsu. Chúng ta nhìn thấy Đức 
giêsu Phục sinh, trong chiếc 
áo choàng trắng, đeo vương 
miện gai, và tỏa sáng. Chúa 
giêsu không chỉ là một người 
nhân hậu hay một vị thầy 
khôn ngoan; ngài chính là 
Thiên Chúa mặc lấy xác phàm.

“Thiên Chúa yêu thế gian 
đến nỗi đã ban Con một, để ai 
tin vào Con của người thì khỏi 
phải chết, nhưng được sống 
muôn đời” (ga 3:16).

giờ thì hãy nhìn kỹ hơn để 
thấy bóng tối và hoang vắng 
xung quanh và phía sau Chúa. 
Ở đó, một cánh cửa đầy cỏ dại 
và bụi gai cao ngút.

“hạt giống rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe 
[Lời Chúa], nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng 
và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời 
làm cho chếp ngộp và không đạt tới mức trưởng 
thành” (Lc 8:14).

hãy xem xét cánh cửa mà Chúa giêsu gõ. Không 
hề có tay vịn. nó tượng trưng cho cánh cửa trái tim 
của bạn, cánh cửa mà chỉ có thể mở từ bên trong. 
Bạn có mở cánh cửa cuộc sống của mình cho Chúa 
giêsu không? ngài không tự mình xông vào. Bạn 
phải tự mình mở cánh cửa.

“này đây, Ta đừng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng 
Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng 
bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” 
(Kh 3:20).

Cuối cùng, chúng ta đi đến phần cuối của bài 
luyện tập. nếu bạn vẫn chưa mời Chúa giêsu vào 
trong cuộc sống, bạn có thể làm gì để ngài cảm thấy 
được chào đón? Bạn có thể cho ngài một chỗ ở đâu 
vào lúc này?

Để giúp bạn trả lời câu hỏi này, hãy nghĩ về những 
(Xem tiếp ở trang 18)



chúa giêsu với tình yêu

giáng sinh đầu tiên tất cả dành cho con. Đó chính là món quà tình yêu mà Cha 
của Ta dành cho thế gian, nhưng đó cũng là món quà của người đặc biệt dành 
cho con. và đó chính là “một món quà tiếp tục cho đi.”

Đối với những ai được chứng kiến tận mắt—ngôi sao, tiếng hát của những 
thiên thần, hài nhi trong máng cỏ—đó quả là một trải nghiệm thuộc về tinh thần 
thật bất ngờ và choáng ngợp. Đối với một số ít người được phúc nhận ra hài nhi 
ấy chính là Đấng Cứu Thế của họ, đó chính là một giấc mơ trở thành hiện thực. 
Đối với họ và hàng triệu người sau đó, những người có lòng tin tương tự, đó chính 
là cánh cửa bước vào cuộc sống đời đời. và nó tương tự trong ngày nay. nếu con 
kỷ niệm giáng sinh trong thần khí và lẽ thật, điều tuyệt vời, lời hứa và niềm vui 
khôn xiết tương tự có thể là của con.

nhưng giờ đây, giáng sinh còn hơn thế. nó không chỉ là món quà từ trái tim 
của Cha Ta gửi đến trái tim của con—nó là một sự trao đổi quà tặng. Đây chính là 
thời gian đặc biệt dành cho con, để con được chìm ngập trong tình yêu của Ta và 
hồi tưởng lại điều tuyệt vời của giáng sinh đầu tiên, nhưng đó còn là dịp đặc biệt 
đối với Ta, vì đây là lúc con dành nhiều thời gian hơn để yêu thương, tạ ơn và ngợi 
khen Ta về tất cả những gì Ta đã làm cho con. Điều này có thể khó để con hiểu và 
tin, nhưng Ta muốn và cảm kích tình yêu của con. vì thế, nếu con vẫn còn đang 
tự hỏi sẽ tặng Ta những gì vào dịp giáng sinh này, thì đó chính là tình yêu. hãy 
để cho giáng sinh này thêm đặc biệt thông qua việc tặng cho nhau món quà tốt 
nhất trong tất cả những món quà—đó chính là tình yêu.


